Info 16, 14 december 2018
Vervanging juf Annette
Annette heeft de komende week verlof. Zij zal maandag en dinsdag vervangen worden door Heleen
Eenhoorn, (donderdag en vrijdag) leerkracht van groep 1-2 op basisschool Pius X.
Kerstmarkt
Donderdag 20 december organiseert de school met hulp van ouders een Kerstmarkt met een heuse
winterbarbecue. De opbrengst is voor het goede doel:
NSGK, het gehandicapte kind.
Op de flyer in de bijlage leest u er meer over.
Familieviering
Op maandagavond 24 december is er om 19.00 uur een gezinsviering in de H. Willibrorduskerk aan
de Dorpsweg. Deze viering wordt opgeluisterd door jongerenkoor “The Next”. U bent van harte
welkom!
Digiduif wordt Social Schools 3.0
Binnenkort krijgt Digiduif een andere omgeving, andere app en andere naam: Social School 3.0. De
datum waarop de migratie gepland staat, is 14 januari 2019. We informeren u graag in een
vroegtijdig stadium dat dit staat te gebeuren, zodat u nu al kunt kijken wat dit inhoud. Op
onderstaande website is meer informatie beschikbaar:
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders

Het is mogelijk dat Digiduif ‘s middags niet goed bruikbaar is op 14 januari. De upgrade wordt rond
13:00 doorgevoerd.
Wat moet u als ouder doen?
• Zodra de St Anthonius de nieuwe app gaat gebruiken (vanaf 14 januari) ontvangt u een
melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de nieuwe (web)app.
• Tot die tijd kunt u gewoon nog de huidige Digiduif-app gebruiken.
• Inloggen in de nieuwe app kan straks met het bestaande account! Deze worden automatisch
overgezet van Digiduif naar Social Schools 3.0.
Gratis vuurwerkbril
Michiel, de vader van Jax in groep 1, is opticien en heeft een Optiek winkel in Steenbergen. De
decembermaand wordt veelal afgesloten met vuurwerk. Dat willen we natuurlijk op een veilige
manier kunnen bekijken. Daarom kunnen vanaf vandaag ouders met hun kinderen een gratis
vuurwerkbril op komen halen bij De Moor optiek in Steenbergen, Grote Kerkstraat 18. Let op: op=op!
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Sportplezier vanuit het Jeugd en Jongerenwerk Tholen
Sportplezier: een uur lekker spelen in je eigen buurt met (nieuwe) vriendjes en/of vriendinnetjes. Je
hoeft je niet op te geven en zit nergens aan vast. Sportplezier is voor alle leeftijden en deelname is
gratis! Sportplezier is er op de volgende data in de gymzaal aan de Bou Kooijmansstraat:
- Woensdag 9 januari van 16.15 uur tot 17.15 uur;
- Woensdag 6 februari van 16.15 uur tot 17.15 uur.
Daarnaast organiseert het Jeugd en Jongerenwerk ook een leuke spelletjesochtend voor kinderen
vanaf 6 jaar. Deze vindt plaats op vrijdag 4 januari van 09.30 tot 12.30 uur in de Gymzaal aan de
Bou Kooijmanstraat.
Schoolmaatschappelijk
Ook dit schooljaar is Jolanda Hagenaars weer bij ons op school. U kunt bij Jolanda terecht voor
vragen over opvoeden en opgroeien van de kinderen. Samen met school en ouders kan er gekeken
worden naar de hulpvraag en welke hulp er ingezet kan worden. De eerstvolgende keer dat Jolanda
bij ons op school is, is 19 december van 8.00 uur tot 12.30 uur. Meestal zit Jolanda in het kantoor
van Annette of Defrie.
U kunt Jolanda ook bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-43873103
Of door een mail te sturen naar: j.Hagenaars@springjeugd.nl
Aanwezigheid Defrie
In de volgende schoolweek, de week van 17 december ’18, is Defrie (onder voorbehoud) op school
aanwezig op:
•
•

Woensdag (middag)
Donderdag (hele dag)

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: www.sintanthonius.nl
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